
   KEMIN KAUPUNKI
   RAKENNUSVALVONTA

Saapumispäivä

DNro

Päätös pvm

1(3)

RAKENNUSLUPAHAKEMUS  

Rakennuslupa Toimenpidelupa 

1.
Rakennus- 
paikka

Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tilan nimi Tontti n:o/RN:o

Tontin tai rakennuspaikan osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Tontti/Rakennuspaikka on               oma              vuokrattu

2.
Hakija
(kaikki 
rakennus-
paikan
haltijat)

Nimi Sos.turvatunnus/Y-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka Puh. virka-aikana

3.
Rakennus-
hanke tai
toimenpide

Lyhyt selostus rakennushankkeista tai toimenpiteistä: Käytetty rakennus-
oikeus k-m²

Sallittu rakennusoikeus
kerrosalaa m²

Tontin/Rakennuspaikan
pinta-ala m²

     Tontilla on 
purettavia 
rakennuksia

Rakennushankkeen vaativuusluokka Suomen Rakennusmääräyskokoelman A2:n mukaan

Tämä hakemus korvaa aikaisemman luvan, joka myönnettiin:

Päivämäärä § Lupa nro

Rakennettava kerrosala 
m²

Rakennettava kokonaisala 
m²

Rakennettava huoneistoala 
m²

Rakennettava tilavuus 
m³ 

Käytetty ja rakennettava kerrosala yht. m² Asuntoja kpl Kerrosluku kpl Rakennuksen paloluokka

4.
Lisätietoja
(poikkeami-
sen sään-
nöksistä ja
määräyksis-
tä peruste-
luineen 
yms.)
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5.
Tekninen
huolto

Veden hankintatapa

yleinen vesijohtoverkko

oma kaivo

muu, mikä 

Jäteveden johtamistapa

yleinen viemäriverkosto

talousvedet imeytetään, wc-vedet umpisäiliöön

kaikki jätevedet käsitellään rakennuspaikalla (maapuhdistamo), vaatii erillisen luvan

muu, mikä 

Sade- ja perustusten kuivausvesien johtamistapa

yleinen sadevesiviemäriverkosto

johdetaan avo-ojaan

muu, mikä 

Jätehuolto

liitytään järjestettyyn jätteen kuljetukseen

muu, mikä 

Lämmitystapa

6.
Pääsuunnit-
telija

Nimi ja ammatti

Pätevyysluokka Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2:n mukaan

Osoite

Pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin virka-aikana

7.
Rakennus-
suunnittelija

Nimi ja ammatti

Pätevyysluokka Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2:n mukaan

Osoite Puhelin virka-aikana

8.
Asiamies

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysymys
erityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien 
laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia 
piirustuksia ja muita asiakirjoja.

Asiamiehen nimi ja ammatti

Osoite Puhelin virka-aikana
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9.
Liitteet 1. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintasuhteista

2a. Ote peruskartasta

2b. Ote asema-, rakennus- tai rantakaavasta

3. Kiinteistörekisteriote

4. Tonttikartta

5. Pääpiirustukset

6. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen

7.Valtakirja

8. Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus

9. Sijoituspaikkalupa

10. Poikkeuslupapäätös

11. Naapurin kuuleminen ____ kpl

12. Hakemus rakennuttajavalvonnan/asiantuntijatarkastuksen suorittamisesta

13. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi

14. Hakemus KVV-työnjohtajaksi

15. Hakemus IV-työnjohtajaksi

Muut mahdolliset liitteet:

10. 
Rakennus-
valvonta-
maksun 
suorittaja 
(ellei hakija)

Nimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka Puh. virka-aikana

11. 
Päätöksen 
toimitus

Postitse               Noudetaan

12. 
Allekirjoitus 
(Kaikki haki-
jat allekir-
joittavat, jos 
valtuutettu 
asiamies ei 
ole allekir-
joittajana)

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus                                                                            Allekirjoitus

Nimen selvennys                                                                  Nimen selvennys

Rakennusluvan myöntämistä puoltavat:
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